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Obvestilo o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. za pravne osebe, 
v rubriki   I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE 
(Transakcijski račun in Sberbank e-obrestni račun), od 22. 2. 2021 in od 1. 3. 2021 
 
 
Povzetek sprememb: 
• Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za vodenje 

sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri banki, ne glede na vrsto 
ali namen računa (vključno z računi katerih tarifa je opredeljena v točki B. Sberbank e-obrestni 
račun v nadaljevanju). 

• Sprememba in uvedba novih mejnih zneskov (pragov) kot osnova za obračun Nadomestila 
za vodenje sredstev na računih: 

o mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 
250.000 EUR in stroškom 0,50% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun dnevno, 

o mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 
5.000.000 EUR in stroškom 0,75% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun 
dnevno, in 

o mejni znesek skupnega končnega dnevnega stanja na vseh računih imetnika presega 
10.000.000 EUR in stroškom 1,00% p.a. od celotnega stanja na računu, obračun 
dnevno. 

• Poenotenje mejnih zneskov in višine Nadomestila za vodenje sredstev na računih za 
nefinančne in finančne poslovne subjekte (institucije). 

• Ukinitev osnove za določitev višine nadomestila ločeno po vrsti računov (ločeno transakcijski 
računi in ločeno Sberbank e-obrestni računi). 

• Ukinitev nekaterih nadomestil. 
• Zaračunavanje nadomestila Mesečni strošek vodenja računa Sberbank e-obrestnega računa. 
 
V nadaljevanju so navedena tista nadomestila, ki se bodo spremenila z dnem 22. 2. 2021 in z 
dnem 1. 3. 2021 ter bodo veljala do naslednje spremembe Tarife nadomestil za storitve Sberbank 
banke d.d., Ljubljana. 
 

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN 

 1.2. Vodenje računa   

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.2.4. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s Sberbank e-
obrestnim računom), presega 250.000 EUR * 

dnevno 
0,50% p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.2.5. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s Sberbank e-
obrestnim računom), presega 5 mio EUR * 

dnevno 
0,75% p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.2.6. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s Sberbank e-
obrestnim računom), presega 10 mio EUR * 

dnevno 
1,00% p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021  

* Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu 
(mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo 
za posamezen račun (primer: fiduciarni račun, kjer se nadomestilo ne obračuna 
v breme fiduciarnega računa ampak v breme rednega računa, oziroma banka 
imetniku izda račun za obračunano nadomestilo). 
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Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za 
vodenje sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri 
banki, ne glede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih tarifa je 
opredeljena v točki B. Sberbank e-obrestni račun v nadaljevanju). 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.2.4. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh TRR-jih (razen e-obresti) 
presega 0,5 mio  
EUR * 

dnevno 
0,50% p.a. od 

celotnega stanja 
na TRR 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.2.5. 

Nadomestilo za  vodenje sredstev na TRR 
finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor 
skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih 
(razen e-obresti) znaša do 5 mio EUR * 

dnevno 
0,50% p.a. od 
celotnega stanja 
na TRR 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.2.6. 

Nadomestilo za  vodenje sredstev na TRR 
finančnih institucij v valuti EUR, v kolikor 
skupno končno dnevno stanje na vseh TRR-jih 
(razen e-obresti) presega 5 mio EUR * 

dnevno 
0,70% p.a. od 
celotnega stanja 
na TRR  

UKINITEV  
z 21. 2. 2021  

* Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem TRR-ju 
(mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo 
za posamezen račun (primer: fiduciarni račun). 

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN 

SPREMEMBA 
od 1. 3. 2021 1.1. Mesečni strošek vodenja računa mesečno  2,00 EUR 

brezplačno 

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.8. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s TRR), 
presega 250.000 EUR * 

dnevno 
0,50 % p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.9. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s TRR), 
presega 5 mio EUR * 

dnevno 
0,75 % p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021 1.10. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh računih imetnika (ne glede na 
vrsto in namen računa, vključno s TRR), 
presega 10 mio EUR * 

dnevno 
1,00% p.a. od 

celotnega stanja 
na računu 

NOVO   
od 22. 2. 2021  

* Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem računu 
(mogoče so razlike zaradi zaokroževanja). 
 
Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za obračun Nadomestila za 
vodenje sredstev na računih je vsota dnevnih stanj vseh računov imetnika pri 
banki, ne glede na vrsto ali namen računa (vključno z računi katerih tarifa je 
opredeljena v točki A. Transakcijski račun zgoraj). 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.8. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank 
e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor 
skupno končno dnevno stanje na vseh e-
obrestnih računih presega 0,5 mio EUR 

dnevno 

0,50 % p.a. od 
celotnega stanja 

na Sberbank 
e-obrestnem 

računu 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.9. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank 
e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor 
skupno končno dnevno stanje na vseh e-
obrestnih računih presega 10 mio EUR 

dnevno 

1,00 % p.a. od 
celotnega stanja 

na Sberbank 
e-obrestnem 

računu 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.10. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank 
e-obrestnem računu finančnih institucij v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh e-obrestnih računih znaša do 5 
mio EUR 

dnevno 

0,50 % p.a. od 
celotnega stanja 

na Sberbank 
e-obrestnem 

računu 
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Vsa druga nadomestila Tarife  nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana, v rubriki I. 
PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE ostajajo 
nespremenjene. 
 
Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke 
d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-
storitev. 
 

 
 

Sberbank banka d.d. 
 
 
 
Ljubljana, 5. 2. 2021 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021 1.11. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na Sberbank 
e-obrestnem računu finančnih institucij v 
valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno 
stanje na vseh e-obrestnih računih presega 5 
mio EUR 

dnevno 

0,70 % p.a. od 
celotnega stanja 

na Sberbank 
e-obrestnem 
računu 

UKINITEV  
z 21. 2. 2021  *Nadomestilo bo obračunano v sorazmernem delu po posameznem e-

obrestnem računu (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja) 

https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev
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